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ENVOLVIMENTO

O orçamento de 80 milhões para a execução em 
todo o País não é, na opinião dos voluntários, a 
parte fundamental do Programa Escola Aber-

ta. Segundo eles, a comunidade tem participado por 
entender a mensagem de que a escola é um lugar em 
que germina com facilidade os valores extra-educação 
escolar. Ele também visa contribuir para a melhoria da 
qualidade da educação, a inclusão social e a constru-
ção de uma cultura de paz, por meio da ampliação 
das relações entre escola e comunidade e do aumento 
das oportunidades de acesso à formação para a cida-
dania, de maneira a reduzir a violência na comunida-
de escolar. Leia depoimentos abaixo:

ODAIR CAMILO - Unir

“Os problemas na Escola eram muitos. 
Em  sua maioria, motivadores da vio-
lência. Agora, muitas crianças podem 

ficar aqui, nas horas vagas, e estão 
seguras. O Escola Aberta tem modifica-

do a realidade dessa região”

JADER RAFAEL - Unir

Professor de dança, Jader sentiu a 
novidade em trabalhar com pessoas 
da comunidade. Acostumado a aplicar 
aulas comercialmente, dessa vez ele diz 
ter se sentido menos mercado e, mais 
humano. Está gostando.

TAINÁ SIMÕES - Metropolitana

A acadêmica de Educação Física atua 
nesse tipo de Projeto, em contato direto 
com a comunidade, pela primeira vez. 

Segundo ela, muito impressiona as 
reações das pessoas quando são envol-

vidas em atividades assim.

MARCELO RIBEIRO - Comunidade

O jovem Marcelo diz está gratificado com o projeto que 
desenvolve dentro do Programa. Segundo ele, as aulas 

que ministra de capoeira, para a garotada do bairro, tem 
contribuído para a compreensão de que 

a violência é sempre desnecessária. O 
professor revela que as crianças, surpre-
endentemente, já têm essas convicções 

em mente. Muitas vezes, só precisam 
de um incentivo a mais para colocar “o 

bem em prática”.

Crianças contam as próprias 
histórias e montam livros

Resgatar os fatos do cotidiano, contar histórias, es-
crever e confeccionar os próprios livros. Essa é a agra-
dável rotina de fim de semana que dezenas de crianças 
do bairro Jardim Santana e adjacências enfrentam ao 
integrar o Programa Escola Aberta, no colégio Darcy 
Ribeiro. A professora Maria Alzenir, envolvida com os 
“pequenos” escritores, abre a cena para as produções 
que se alargam em todas as direções.

Ela explica que levar as crianças para a Escola, nos 
fins de semana, não tem sido difícil em função da dina-
micidade das atividades propostas. “Eles vão confec-
cionando os próprios livros e, de acordo com os relatos 
que dão, tem sido prazeiroso”, explica.

O Escola Aberta visa proporcionar aos alunos da 
educação básica das escolas públicas e as suas comuni-
dades espaços alternativos, nos finais de semana, para 
o desenvolvimento de atividades de cultura, esporte, 
lazer, geração de renda, formação para a cidadania e 
ações educativas complementares. Para a professora, 
até mais que isso eles estão conseguindo.

Aos sábados, as crianças não deixam de comparecer à ofici-
na de produção de texto para continuar as próprias histórias

Espaço alternativo para a comunidade

Escola Darcy Ribeiro
Acadëmicos do curso de Educação Física da Uni-

versidade Federal de Rondônia, juntamente com mora-
dores de comunidades vizinhas à Escola Darcy Ribeiro, 
no bairro Jardim Santana, integrarram-se ao Projeto 
Escola Aberta, da Unesco em parceria com o Governo 
Federal, e estão transformando os finais de semana da 

comunidade em espaços de disseminação da cultura 
de paz. Os aliados fomentam a busca coletiva pela 
qualidade de vida.

Após receber o convite de membros do Projeto 
para presenciar as atividades, na manhã de sábado, 
dia 26, a equipe de reportagem do Grau Informativo 
se deslocou até a Darcy Ribeiro e obteve os registros. 
Várias equipes estiveram presentes com ofertas de 
oficinas, cursos, atividades e apresentações. Além de 
estudantes da Unir, outras instituições marcaram pre-
sença, tais como a acadêmica Tainá Simões, do curso 
de Educação Física da Metropolitana.

O universitário Odair Camilo, coordenador do 
Projeto na Escola, diz que as atividades nos fins de 
semana têm ampliado os horizontes das pessoas que 
estão envolvidas, considerando que muitos meninos 
e meninos ficam mais distantes das situações criadas 
pelos “tentáculos” da criminalidade que impera nes-
ses locais”.

No pátio da Darcy Ribeiro o acadêmicos 
Odair Camilo comanda a garatoda numa mis-
tura de ginástica e música. O Projeto Escola 
Aberta aconchega a comunidade através do 
envolvimento partilhado.
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O universo simbólico 
em Bourdieu

Pierre Bourdieu (1998, por sua vez, 
acrescenta ao fato de que o uni-
verso simbólico é por excelência o 
universo da palavra, a observação 

de que esse universo simbólico, que é o uni-
verso cultural, social, ideológico, dos signos, é 
regido ele mesmo por regras muito complexas, 
às quais Bourdieu confere o nome metafórico 
de “regras de mercado”. 

Veja-se que Bourdieu estabelece duas 
moedas nesse mercado: os signos de riqueza 
(simbólica) e os signos de autoridade (igual-
mente simbólica). Entretanto, essas moedas 
não têm seus valores fixos e estanques. Esses 
valores são definidos de acordo com estatutos 
bem determinados.

Dessa forma, toda produção lingüística, o 
que inclui as redações dos alunos – não so-
mente é um fato sócio-ideológico, como obs-
ervou Bakhtin, mas é uma resposta às relações 
de força de um mercado que se mostra impas-
sível e determinante.

Por esse prisma, é uma grande falha não 
notar que, em um ambiente escolar, essas 
relações de força são muito bem marcadas e 
que, portanto, as “propriedades econômicas” 
entre os produtos que os alunos são capazes, 
ou estão dispostos a oferecer, e as avaliações 
que esses produtos recebem das autoridades 
do conhecimento, definem em grande parte 
as estratégias de ambas as partes. O sistema 
escolar, representado na sala de aula pelo pro-

fessor, é quem define os critérios de aprecia-
ção para cada tipo de produto, segundo a con-
veniência dos diferentes agentes envolvidos. É 
claro que o aluno, ao produzir uma redação, 
responde a esse mercado em que o professor 
define as regras apreciação – e, portanto, es-
tabelece o valor dos produtos o que faz desse 
ato lingüístico um produto de comércio social 
no ambiente escolar e, portanto um ato sócio-
ideológico a priori.

Continuando suas observações sobre as 
regras de mercado, Bourdieu recorre à con-
cepção de ato lingüístico performativo con-
forme elaborada por Austin. Bourdieu diz, 
que a validade de um ato performativo não se 
estabelece pela eficácia do produto lingüístico 
enquanto produto lingüístico apenas, mas pelo 
fato de que as condições da estrutura social, e 
portanto simbólica e ideológica, são favoráveis 
à eficácia do ato performativo. É a isso, segun-
do Bourdieu, que Austin chama de “condições 
de felicidade” de um ato performativo.

Chamo a atenção do leitor, aqui, para o 
fato de que uma redação escolar é, em certo 
sentido, também um ato performativo. Não 
uma ordem, uma súplica ou uma condenação, 
mas concepção de um “trabalho escolar”, de 
uma resposta a uma tarefa definida, um ob-
jeto de avaliação para fins de progressão ou 
retenção do aluno em sua carreira acadêmi-

ca. O aluno não diz que está “comunicando 
algo ao seu professor/”, ele diz que está “es-
crevendo uma redação”. A redação, como ato 
comunicativo tem um valor em si tanto quanto 
o tem uma promessa ou uma mentira. Assim 
é que temos uma “boa redação” da mesma 
forma que temos uma “bela promessa” ou 
uma “mentira bem pregada”. Esse “trabalho” 
lingüístico, concebido como um objeto de aval-
iação é, portanto, construído (ou tentado con-
struir...) pelo aluno em resposta ao que ele crê 
serem as regaras de mercado que respondem 
às “exigências de felicidade” que o professor 
ou, em última instância, o sistema escolar – lhe 
impõe.

Em relação um enunciado performativo, 
Bourdieu afirma, ainda, que “As condições de 
felicidade referidas por Austin, dizem respeito 
exclusivamente ao ato extralingüístico. E, por 
isso mesmo “A relação de forças lingüística 
nunca é definida apenas pela relação exclusiva 
entre as competências lingüísticas oponentes.

Ao contrário disso, “O peso dos diferentes 
agentes depende de seu capital simbólico cujas 
forças e eficácia são definidas em condições 
inteiramente externas à lógica propriamente 
lingüística do discurso: as condições sócio-ide-
ológicas simbólicas referidas por Bakhtin. É 
aí que a redação escolar pode perder e geral-
mente perde sua natureza de ato de comunica-
ção e assume uma natureza escolástica pura.

PREFÁCIO 
- Para os geógrafos 
vale principalmente 

pela Temática. 
O livro trata da 

produção do 
espaço a partir da 

experiência, do 
modo de vida e da 

vivência de cada 
migrante. A edição 

é de 2003.

ORELHA 
- Depois de quase 

quinze naos fora 
do circulo das 

grandes badala-
ções literárias, 

Eduardo Martins 
nos brinda com 

este novo livro de 
poemas: O Lado 

Aberto. A obra 
foi publicada em 

2004.

ORELHA - O Con-
sertador de Rádio e Outros 

Causos é uma publicação 
de 2003. Walter resgata, 

com seus causos, sua aldeia, 
tornando-a universal. Na 

obra, ele faz um convite à 
vida interiorana, recriando 

literariamente. Ele também 
denuncia os desvios de uma 

sociedade injusta, a nossa.

Editora da Universidade 
Federal de Rondônia - Unir

Walter de Oliveira Bariani Eduardo Martins Josué da Costa Silva
e Lucileyde Feitosa


